
1

��ೆ�ಸ�ರ ಮತು�
ಯ� ಹರಳ�

��ಯಮ ��ಗ,
ಕನ�ಡ�ೆ�ಃ

ಪ
�ಾಕರ �ಾ�ಾವ�



2

��ೆ�ಸ�ರ ಅ�ಾನ� �ಾಗ�ದ��ದ� ಮ�ೆಯ�� ತಂ!ೆ
"ಾ#ಯ ಜ"ೆ ಇರು&�ದ�ನು. ಅವ)*ೆ ಬಣ- ಬಣ-ದ .ಾಗು
/ೇ1ೆ /ೇ1ೆ ಆ�ಾರದ 3ಕ5 ಪ7ಟ� ಹರಳ�ಗಳನು9
ಸಂಗ:;�ಡುವ ಹ=ಾ>ಸ�ತು�.
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ಮ?ೆ*ಾಲದ ಒಂದು ಶ)=ಾರದ Cನ ಅವ)*ೆ ಒಂದು �ೆಂಪ7

ಬಣ-ದ ಕಣು-ಕುD5ಸುವಷು� /ೆಳಗುವ .ಾಗು ದುಂಡFನ *ೋ�
ಆ�ಾರದ ಹರಳ� �D5ತು. ಅದನು9 CH�� �ೋI!ಾಗ

ಚKಬಂದಂ"ೆ Lೖ ನಡುಗ"ೊಡFತು.ಹರಳ� �ೋI
ಅಚNOPಾFರಬಹುದು ಇಲ�=ೆ ತಂQಾದ ಮ?ೆ ಹ) LೖLೕ�ೆ

RC�ರಬಹುದು ಎಂದು ಅವ)*ೆ ಅ)9�ತು. ಈಗ ಮ?ೆ )ಂತ1ೆ
ಎUೊ�ಂದು Vೕಜು ಉಂXಾಗುವದು ಎಂದು ಮನ�Yನ��
ಎ��ೆ .ಾDದನು.
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�ೋಡು�ೋಡುವಷ�ರ�� ಮ?ೆ )ಂತು RH�ತು. )ತ>ದಂ"ೆ
Lಲ�Lಲ��ೆ )ಲ�!ೆ ಒLZ�ೆ )ಂ&ತು. ಹ)ಗಳ�
�ಾಣ!ಾದವ7. Vೕಡಗಳ� ಅK� .ೋದವ7.
ಸೂಯ�ನು .ೊ?ೆಯ"ೊಡFದನು. ಮ?ೆ Rೕಳ�ೆ ಇಲ�.

ಎಂ!ೆ)ಸುವಂ"ೆ ಆ ದೃಶ>�ತು�.
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3ಕ5ಂC)ಂದಲೂ �ೆನಪ7
�ಾIದ1ೆ ನನ9 �ೋO�ೆ ಎಂದೂ
ಮನಗೂIರ�ಾರದು .ಾಗು ಏ�ೋ
�ಾಟ=ಾFರಬಹುದು. ಎಂದು
ಅವ)*ೆ ಅ)9ಸ"ೊಡFತು. ಈ
�ಾಟ ಹರK)ಂದ�ೇ ಬಂC!ೆ
ಎಂದು ಖ3ತ=ಾ#ತು. ()ಜ=ಾF
.ಾ*ೆ ನ_ೆCತು�.) ಇದರ ಪOೕaೆ
�ಾಡ�ೆಂದು ಹರಳನು9 �ೆಲದ
Lೕ�ಟು� ಮ"ೆ� ಮ?ೆ Rೕಳ�
ಎಂದು �ೋOದನು. ಏನೂ ಆಗ�ಲ�.
ಅಂ*ೈಯ�� ಹರಳನು9 ;Iದು
ಮ?ೆ Rೕಳ�ೆಂದು ಬಯ�!ಾಗ
ಮುFಲು �ಾVೕ�ಡಗKಂದ
ತುಂRತು. bಂಚು bನುFತು.
Vೕಡಗಳ ಗುಡುFನ ದ)
�ೇKಸ"ೊಡFತು. ರಭಸCಂದ
ಮ?ೆ Rೕಳ"ೊಡFತು.
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ಇಂCನ Cನ dಾಗ>ದ Cನ.
ಇಂC)ಂದ �ಾನು ಏನು /ೇ�ಾದರೂ
ಇ3eಸಬಹುದು.ನನ9 "ಾ#-ತಂ!ೆಯರ
ಬಯ�ೆಯನು9 ಈ_ೇOಸಬಹುದು.
�ೆಂಟರ .ಾಗು *ೆ?ೆಯರ
ಆgೆ ಪh&�*ೊKಸಬಹುದು.
ಅವನು ಮನ�Yನ�� ಮಂI*ೆ
.ಾಕ"ೊಡFದನು.

ಅವನು ಮ"ೆ� R�ಲು Rೕಳ� ಎಂದು
�ೋOದನು. R�ಲು RC�ತು. ನನ9
/ೆ)9ನ Lೕ�ನ ನರವ�
�ಾಯ=ಾಗ� ಎಂದು ಕೂಡ
�ೋOದನು. ಅದು �ಾಯ=ಾ#ತು.
ಅವನು ಮ�ೆ*ೆ .ೋಗ"ೊಡFದನು.
ಮ�ೆಯ�� ಈ ಯ� ಹರಳನು9
"ಾ#-ತಂ!ೆ*ೆ "ೋO� ಅವರನು9
ಅಚNOಪIಸ/ೇ�ೆಂದು ಹವ��ದನು.
ಅವರ ಅರKದ ಮುಖವನು9 ಅವ)*ೆ
�ೋಡ/ೇ�ಾFತು�. )ಜ=ಾF
�ೋIದ1ೆ ಅವ)*ೆ ಇದರ Lೕ�ೆ
ನಂR�ೆ ಇರ�ಲ�.
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gಾi/ೆO ಗುಡjದ ಹ&�ರCಂದ .ೋಗು=ಾಗ ನನ*ೆ ಏ�ೇನು
/ೇಕು ಎಂಬುದರ ಎ��ೆ .ಾಕು&�ದ�ನು. ಅಷ�ರ�� ಅವನ ಗಮನ
ಎದುO*ೆ .ೋ#ತು. ಅ�� ಒಂದು ಕೂ:ರ ಮುಖದ, ಹ�Cದ�
�ಂಹ ಇವನನು9 �ೆಟ� ದೃk�#ಂದ �ೋಡು&�ತು�. ಈತ
ಅಂlದನು. ಅದರ ಅಂl�ೆ ಇರCದ�1ೆ ಈ �ಾಟದ
ಹರK)ಂದ �ಂಹನ�ೆ9ೕ �ಾಯ �ಾಡಬಹು!ಾFತು�.
ಇಲ�=ೇ �ಾ�ೇ �ಾಯ=ಾF "ಾ#ಯ "ೊ_ೆಯ Lೕ�ೆ
ಮಲಗಬಹು!ಾFತು�.
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ಇಲ�Cದ�1ೆ ಆ �ಂಹನನು9 3Xೆ� ಇಲ�=ೆ ಹೂ ಇಲ�=ೆ ಆಡು
�ಾಡಬಹುCತು�. �ಾ)ೕಗ ಬಂ_ೆಗ�ಾ�ಗ/ೇಕು ಎಂ!ೊಡ�ೆ ಆತ
ಕ�ಾ�ದನು. ಅಷ�ರ�� �ಂಹ ಅವನ Lೕ�ೆ �ೆ*ೆ#ತು. ಆದ1ೆ ಅದು
*ೊಂದಲ�ೆ5 Rತು�. ಆ ಬಂ_ೆಗ��*ೆ ಎಷು� ಸುತು� .ಾDದರೂ
=ಾಸ�ೆ �ೋIದರೂ ಆದ�ೆ5 ಅದರ /ೇXೆ �ಗ�ಲ�. ಆ ಕ"ೆ�ಯನು9
�ಾನು �ೋI!ೆ�! ಎಂದು ಒಟಗುಡುತ� ಮರK .ೋ#ತು.
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��ೆ�ಸ�ರ ಬಂ_ೆಗ�ಾ�F gಾi/ೆO ಗುಡjದ Lೕ�ೆ "ೆಪn*ೆ RC�ದ�ನು.
ಮಗುoಲ�� �ೆಲದ Lೕ�ೆ ಆ ಯ� ಹರಳ� .ೊ?ೆಯು&�ತು�. ಆದ1ೆ
ಅದನು9 �ೈಯ�� ;Iಯಲು ಶಕ>�ರ�ಲ�. �ಾ)ೕಗ
Vದ�ನಂ"ಾಗ/ೇಕು ಎಂ!ೆ)9ಸು&�ತು�. ಆದ1ೆ ಏನೂ
ಬದ�ಾಗು&�ರ�ಲ�. ಹರಳನು9 �ೈಯ�� ;I!ಾಗ�ೇ ಅದರ VೕI
�ೆಲಸ �ಾಡು&�ತು�. ಈಗ ಎನೂ �ಾಡುವ.ಾFರ�ಲ�. ಹುಚುN
;Iದಂ"ೆ ಅವನ �p&PಾFತು�. ಅವನು ಬಹಳ ಅಂlದ�ನು. ಅವ)*ೆ
3ಂ"ೆಯುಂXಾFತು�. ಅವನು Cಕು5*ೆH�ದ�ನು.
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ಅವನ ತ�ೆಯ�� ನೂ1ಾರು �qಾರಗಳ� ಬರ"ೊಡFದವ7.
Pಾ1ಾದರೂ ಬಂದು ಈ ಹರಳನು9 ಅಂ*ೈಯ�� ;Iದು
ನನ9ನು9 Vದ�ನ ಸ�ರೂಪದ�� ಬರ/ೇ�ೆಂದು
�ೋರ/ೇಕು. ಆದ1ೆ ಅದು gಾಧ>�ಲ� ಎಂದು ಅವನು
ಮನಗಂಡನು. ಮುಖ>=ಾF ಈ ಬಂ_ೆಗಲು� .ಾಗು ನನ9
ಸಂಬಂಧ=ೇನು ಎಂದು �ೇK ಇಂತಹ �qಾರವ�ೆ9ೕ ಅವರು
�ಾಡ�D5ಲ�. ಇಂತಹ �qಾರ gಾ�ರ�ೆ5 ಒಬs
�ಾಡಬಹುದು.��ೆ�ಸ�ರ)*ೆ )!ೆ: ಬರ"ೊಡFತು. Qಾಪ,
ಅವ�ಾದರೂ ಏನು �ಾಡಬಹುCತು�!
ಮುF�ನ�� 3�ೆ5ಗಳ� bನುಗು&�ದ�ವ7.
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ಮರುCನ ಮುಂtಾ�ೆ ��ೆ�ಸ�ರನ "ಾ#-ತಂ!ೆ
�ೆ1ೆ.ೊ1ೆಯ�� ತಮZ ಮಗನ ಬ*ೆo �qಾರuೆ
�ಾಡ"ೊಡFದರು.
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ಉKದಮOಗಳ ಮತು� ಕು)9ಗಳ ಹ&�ರ .ೋF
�ೇಳ"ೊಡFದರು. ಆದ1ೆ Pಾರೂ ��ೆ�ಸ�ರನನು9 �ೋIರ�ಲ�.
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ತಂ!ೆ-"ಾ#vೕ�ೕಸರ ಹ&�ರ .ೋF ದೂರು �ೊಟ�ರು.
ಅವOಗೂ ಮಗು !ೊ1ೆಯ�ಲ�.
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ಊರ��ಯ ಎಲ� �ಾ#ಗಳ� ಒಂದುಗೂIದವ7. ಮತು�
��ೆ�ಸ�ರನನು9 ಹುಡುಕಲು .ೊರRದ�ವ7. ಎಲ� ಕಲು�ಗಳ �ೆಳ*ೆ
=ಾಸ�ೆ ತ*ೊಳ�x&�ದ�ವ7. FಡಗಂHಗಳ /ೇರುಗಳ��,
ಹುಲು�ಗಳ��, ಗುಡjದ ಮೂ�ೆಮೂ�ೆಗಳ�� ಅವನನು9
ಹುಡುಕು&�ದ�ವ7.



15

ಆದ1ೆ ಎ��ಯೂ ��ೆ�ಸ�ರ !ೊ1ೆಯ�ಲ�. ಕ��*ೆ ಕ��ನ
=ಾಸ�ೆ .ಾಗು ಹು��*ೆ ಹು��ನ =ಾಸ�ೆ ಬರು&�ತು�.
��ೆ�ಸ�ರನ =ಾಸ�ೆ ಬರ�ೇ ಇಲ�.
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ಒಂದು &ಂಗಳ Lೕ�ಾ#ತು. ಅವನ ತಂ!ೆ-"ಾ#
ಹುಡುಕುತ��ೇ ಇದ�ರು. �ೆ1ೆ.ೊ1ೆಯವರನು9
�ೇಳ�&�ದ�ರು. ಇಬsರು gಾಕಷು� ದ�Cದ�ರು. ಏನು
�ಾಡ/ೇಕು ಎಂಬು!ೇ &Kಯು&�ರ�ಲ�. ಏ�ಾದರೂ
ದುರಂತ=ಾFರಬಹುದು. ಇನು9 ಮುಂ!ೆ ಅವನನು9
�ಾವ7 �ೋಡ�ಾ1ೆವ7 ಎಂಬ �qಾರಗಳ�
ಬರ"ೊಡFದವ7. ()ಜ=ಾF �ೋIದ1ೆ ಆತ ಒಂದು
Lೖ�ನUೆ� ದೂರ�ದ�ನು.)
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�ೆಮZC#ಂದ lೕ�ಸ/ೇ�ೆಂದು
ಪ:ಯ&9ಸ"ೊಡFದರು. Cನ*ೆಲಸದ�� )ರತ1ಾದರು.
ಆದ1ೆ ಮ�ೆಯ��ಯ ಪ:&yಂದು ವಸು�ಗಳ� ಮಗನ
�ೆನಪನು9 �ೊಡು&�ದ�ವ7. �ೆಲಸದ�� �ೆಮZC ಇರ�ಲ�.
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1ಾ&:Pಾದ Lೕ�ೆ Cನ .ಾಗು Cನ=ಾದ Lೕ�ೆ 1ಾ&:
;ೕ*ೆ ಚಕ:ವ7 &ರುಗು&�ತು�. ��ೆ�ಸ�ರ)*ೆ ನಡುನಡು=ೆ
ಎಚNರ=ಾಗು&�ತು�.ಎಚNO!ಾ�ಗ ಬಹಳ �ೆಡು�ೆ)9ಸು&�ತು�.
ಹ"ಾಶ�ಾಗು&�ದ�ನು.
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ಇನು9 ಮುಂ!ೆ �ಾನು ಕ�ಾ�Fzೕ lೕ�ಸ/ೇಕು ಎಂಬ
�qಾರವ7 ಅವನನು9 �ಾಡ"ೊಡFತು. ಅವನು )ಜ=ಾF
ಕ�ಾ�ದನು. Pಾ=ಾಗಲೂ )!ೆ�ಯ�� ಇರು&�ದ�ನು. /ೇ�*ೆ
ಬಂತು. ಎ�ೆಗಳ� ಉದುರ"ೊಡFದವ7. ಹುಲು� ಒಣFದವ7.



20

ಚK*ಾಲ ಬಂತು. *ಾK Rೕಸ"ೊಡFತು. ;ಮ
Rೕಳ"ೊಡFತು. ಎಲ� Qಾ:� – ಪಗಳ� ತಮZ ಗೂIನ��
ಇರ"ೊಡFದವ7. ಕೂI�ಟ� ಅನ9ದ Lೕ�ೆ
lೕ�ಸ"ೊಡFದವ7.
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ಒLZ ಬಂ_ೆಗ��ನ Lೕ�ೆ ನO ಬಂದು ಕುK&ತು.
��ೆ�ಸ�ರ ಹ�=ೆPಾF!ೆ ಎಂದು ಕೂFದನು.
ಏನೂ ಪ:yೕಜನ=ಾಗ�ಲ�.
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;ಮ ಕರಗ"ೊಡFತು. ಸೂಯ� �ಾಣ"ೊಡFದನು.
�ೆಲ �ಾಯ"ೊಡFತು.
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Fಡಗಳ�� ಎ�ೆಗಳ� 3Fಯ"ೊಡFದವ7.
ಹೂವ7ಗಳ� ಅರಳ"ೊಡFದವ7.
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Lೕ &ಂಗಳ ಒಂದು Cನ ��ೆ�ಸ�ರನ ತಂ!ೆ �ಾವ7
{ಕ)ಕ�ೆ5 .ೋಗುವ ಎಂದು .ೆಂಡ&*ೆ .ೇKದರು.
ಬಹಳ Cನಗ?ಾದವ7. ��ೆ�ಸ�ರ ಇಲ�!ೆ Cನ
ಕ?ೆಯುವದು gಾಧ>�ಲ�. ಆದರೂ ಸ�ಲn
�ೆಮZCPಾದರೂ ಬರಬಹುದು, ಎಂದು ಅವರು
yೕ3�ದರು. ಅವOಬsರು gಾi/ೆO ಗುಡjದ Lೕ�ೆ
{ಕ)D5*ಾF .ೋದರು.
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"ಾ# ಆ ಬಂ_ೆಗ��ನ Lೕ�ೆz ಕುKತಳ�. "ಾ#ಯ
ಮಮ"ೆಯ �ಾವ7 ��ೆ�ಸ�ರನ ಮನ ಕದIತು. ಅಮZ,
�ಾ)��!ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು ಕೂಗುವ ಪ:ಯತ9 �ಾಡ"ೊಡFದನು.
ಆದ1ೆ /ಾ##ಂದ ಶಬ�ಗಳ� .ೊರಬರ�ಲ�. ಅವನು
ಕ�ಾ�Fದ�ನು.
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ತಂ!ೆ ಗುಡjವನು9 ಸುತು� .ಾD &ರುF ಬಂದರು. "ಾ#ಊಟವನು9
ಬIಸು&�ದ�ಳ�. ಸ>ಂಡ�|, ಓಟYದ ಉ{nನ�ಾ#, gಾ>ಲ~
ಮುಂ"ಾದ &ಂIಗKದ�ವ7. ಅಷ�ರ�� ತಂ!ೆ*ೆ ಆ .ೊ?ೆಯು&�ರುವ
�ೆಂಪ7 ಹರಳ� ಕಂIತು.ಎಂತಹ qೆಂದದ ಹರKದು ! ಎಂದು ಅಚNOಪಟ�ರು.
��ೆ�ಸ�ರನ ಸಂಪ&�ನ�� ಇದು qೆಂದ=ಾF �ಾಣು&�ತು�. ಎಂ!ೆನು9ತ�
ಆ .ೊ?ೆಯುವ ಹರಳನು9 ಬಂ_ೆಗ��ನ Lೕ�ಟ�ರು.
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ಕ��ನ Lೕ�ೆ ಊಟ ಬI� &ನ9"ೊಡFದರು.ಕಲು� ಎಷು�
ಎಚNರ=ಾಗಬಹು!ೋ ಅಷು� ��ೆ�ಸ�ರ ಎಚN1ಾದನು.
�ಾ)ನು9 ಸ&�ಲ� ಎಂದು ಅವ)*ೆ ಅ)9�ತು. �ಾನು
)bZಂದ ದೂರ�ಲ�. �ಾನು ಇ��zೕ ಇ!ೆ�ೕ�ೆ. ಎಂದು
ಅವ)*ೆ .ೇಳ/ೇ�ಾFತು� ಆದ1ೆ /ಾ##ಂದ ಧ�)
.ೊರಬರ�ಲ�. ಅವನ ಯ� ಹರಳ� ಅವನ LೖLೕ�ದ�ದು�
ಅವ)*ೆ &KCರ�ಲ�.
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ಈ .ೊ&�ನ�� ��ೆ�ಸ�ರ ನಮZ ಜ"ೆ /ೇ�ಾFತು�. "ಾ#
ಹಂಬ��ದಳ�. ತಂ!ೆ �ೊಂC�ೊಂಡು �ೆಲ �ೋಡ"ೊಡFದರು.
)ಮಗೂ ;ೕ*ೆ ಅ)9ಸು&�ರಬಹುದಲ�=ೆ? ಇ!ೆಂತಹ ಹುಚುN ಪ:�ೆ9?
ತಂ!ೆ �ೇKದರು. ಇಬsರು �ೊಂC�ೊಂಡು �ೋಡ"ೊಡFದರು.
�ಾನು Vದ�ನ .ಾ*ೆ ಆದ1ೆ, �ಾನು Vದ�ನ .ಾ*ೆ ಆದ1ೆ,
��ೆ�ಸ�ರ ತನ9ಷ��ೆ5 "ಾ�ೇ ಅನ9"ೊಡFದನು. ಮುಂCನ
�ಣದ��zೕ ಅವನು Vದ�ನಂ"ೆ ಮಗು=ಾF ಆ ಕ��)ಂದ
.ೊರRದ�ನು.
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ಅವ1ೆಲ�Oಗೂ ಎUೊ�ಂದು ಆನಂದ=ಾ#ತು ಎಂಬುದನು9
ಊ;ಸಲು gಾಧ>=ಾಗ�D5ಲ�. ಒಬsO*ೊಬsರು
ಅ{n�ೊಂಡರು, ಮುದು� "ೆ*ೆದು�ೊಂಡರು. ಎಲ�Oಗೂ
ಅಚNOPಾFತು�.
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�ೆಲ =ೇ?ೆನಂತರ ಎಲ�ರು �ಾಂತ1ಾದರು. ಮ�ೆ*ೆ ಮರK
ಬಂದರು. ಆ VೕIಯ ಹರಳನು9 ಸುರತ=ಾF ಒಂದು
ಕQಾHನ�� ಭದ:=ಾF ಇಟು�Rಟ�ರು. ಮುಂ!ೆ ಎಂ!ಾದರೂ
/ೇ�ಾ!ಾಗ ಅದನು9 ಉಪyೕಗುಸುವ. ನಮZ ಮನ�Yನ��
ಈಗ Pಾವ ಆ�ೆಗKಲ�. ನಮ*ೆ ಏ�ೇನು /ೇಕು ಅ!ೆಲ� ನಮ*ೆ
!ೊ1ೆ&!ೆ.

ಮು�ಾ�ಯ


